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Texto I 

VIAGEM AO CORAÇÃO QUILOMBOLA 

 

Dança, culinária e rituais: riquezas culturais de comunidades que veem no turismo um 

caminho para dias melhores numa das regiões mais pobres do país 

 

 Suor descendo pelo rosto, roupas cobertas de poeira e garganta seca. Assim que o grupo 

de mulheres da comunidade de Caititu do Meio rompia em Berilo, cidade do Médio Jequitinhonha 

a 550 quilômetros de Belo Horizonte, após duas horas de caminhada sob um sol abrasivo, muita 

gente torcia o nariz: “Ih, lá vêm as pretas feiticeiras do Caititu.’’ Uma delas, a jovem Maria Geralda 

Gomes Oliveira, corria para pedir um copo d’água à primeira janela. Quando o morador dava-lhe 

as costas sem responder, Geralda não sabia o que fazer: se esperava pela água ou se saía de 

fininho, cabeça baixa, sem olhar para trás. 

Três décadas depois, Geralda ergue a cabeça para evoluir ao ritmo do batuque. Não é mais 

“preta feiticeira’’. É quilombola, condição já reconhecida oficialmente. E o Feitiço de Caititu, razão 

do preconceito que as deixava de garganta seca, é agora o legado cultural que poderá livrá-las do 

ciclo de miséria que assola uma das regiões mais pobres do país. Para vencer o abandono 

histórico, a carência, a fome, os latifúndios, a grilagem de terras e, para agravar, uma seca 

recente nunca vista por ali, as comunidades quilombolas do Jequitinhonha, o “vale da miséria” 

mineiro, querem virar atração turística. Para isso, estão tirando do fundo do baú da memória uma 

tradição ironicamente preservada pelo isolamento imposto pelo descaso. 

O Brasil tem hoje 5 mil comunidades quilombolas, de acordo com o recém-lançado 

“Mocambos e quilombos, a história do campesinato negro no Brasil”, do professor de História 

Flávio Gomes. Porém, menos de 10% foram reconhecidas pelo governo federal. No caso de 

Minas, são 300 grupos certificados, formados provavelmente após o declínio da mineração, por 

escravos fugidos e uma população negra livre que se juntaram para iniciar o processo de 

ocupação de terras devolutas nos grotões do estado no fim do século XIX. 

É neste pedaço de terra arenosa, cortada por leitos de rios secos, que o Centro de 

Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), uma ONG de Belo Horizonte, está abrindo ao 

turismo a Rota dos Quilombos, que vai cruzar 12 comunidades do Médio Jequitinhonha. 

Especialistas presumem que a região tenha servido de refúgio às últimas gerações de africanos, 

deslocados antes e depois da Lei Áurea da economia cafeeira de Juiz de Fora. Este isolamento, 

também provocado pelo estigma, preservou quase intacto um conjunto singular de manifestações 

culturais, que mistura o batuque com a viola, a culinária mineira com a nordestina, reinterpreta a 

tradição católica e ainda fia o algodão com os mesmos métodos e maquinário dos ancestrais. 

 

(Revista O Globo – p. 32 e 33 -  15/11/2015. Fragmento. . Disponível 

em:http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx. Acesso em 20/11/2016) 

 

 

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx
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1ª QUESTÃO 
 

Releia a passagem do texto: 

 

 ‘Uma delas, a jovem Maria Geralda Gomes Oliveira, corria para pedir um copo d’água à 

primeira janela. Quando o morador dava-lhe as costas sem responder, Geralda não sabia o 

que fazer: se esperava pela água ou se saía de fininho, cabeça baixa, sem olhar para trás.” 

 

 Assinale a alternativa que, respectivamente, explique a reação de Geralda diante do episódio do 

“pedido de água” e indique a expressão que retoma esse episódio vivido pela jovem quilombola, 

no segundo parágrafo. 

a) Estava com muita sede e não se sentia bem, naquele estado, quando entrava na cidade 

depois da longa caminhada./ vale da miséria. 

b) Ficava perplexa diante da reação, sem ter certeza de que o morador lhe traria água. / 

garganta seca. 

c) Não queria incomodar, por isso não entrava na casa, ao ser convidada. / abandono 

histórico. 

d) Não conseguia ouvir a resposta do morador sobre o seu pedido de água. / preta feiticeira. 

 

2ª QUESTÃO 
 

 No texto, há uma aparente contradição quanto às manifestações culturais das comunidades 

quilombolas do Vale do Jequitinhonha.  
 

Assinale a alternativa que melhor explicita essa aparente contradição. 

a) O isolamento das comunidades, provocado pelo esquecimento, ajudou a preservar as 

tradições culturais. 

b) O turismo impulsiona o progresso econômico, mas ameaça a manutenção das tradições 

do povo quilombola. 

c) O “vale da miséria” mineiro poderia virar atração turística se as tradições culturais que 

pregam o isolamento permitissem. 

d) O esquecimento das tradições culturais, provocado pelo isolamento das comunidades, se 

tornou fator de preservação dos quilombolas. 

 

3ª QUESTÃO 
 

A concordância verbal é a correspondência de flexão entre o verbo e o sujeito, processo que 

compõe a coesão entre as partes do texto.   
 

O verbo “juntaram” (linha 20) está no plural porque concorda com 

a) O sujeito elíptico “eles” (pronome pessoal do caso reto). 

b) o aposto “300 grupos certificados (...) e uma população negra livre”. 

c) “terras devolutas nos grotões do estado”, que serão ocupadas com a junção. 

d)  o pronome que, cujo antecedente é “300 grupos (...) e uma população negra livre”. 
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4ª QUESTÃO 
 

Na reportagem, nota-se o emprego recorrente das aspas, sinais de pontuação que assumem 

em língua portuguesa mais de uma função expressiva.  
 

Assinale a alternativa em que o emprego das aspas marca o discurso direto. 

a) após duas horas de caminhada sob um sol abrasivo, muita gente torcia o nariz: “Ih, lá vêm 

as pretas feiticeiras do Caititu.’’  (linhas 3 e 4 ) 

b) Três décadas depois, Geralda ergue a cabeça para evoluir ao ritmo do batuque. Não é 

mais “preta feiticeira’’. (linha 8) 

c) as comunidades quilombolas do Jequitinhonha, o “vale da miséria” mineiro querem virar 

atração turística (linha 13) 

d) de acordo com o recém-lançado “Mocambos e quilombos, a história do campesinato negro 

no Brasil” ( linhas 16 e 17) 

 

5ª QUESTÃO 
 

A seguinte notícia foi publicada, em 2015, na Gazeta online de Araçuaí:                                     
 

Técnicos do Instituto Prístino, de Belo Horizonte, finalizaram na tarde de quinta-feira (23), em 

Coronel Murta, uma viagem de 10 dias aos municípios localizados abaixo da Hidrelétrica de 

Irapé, e que são banhados pelo Rio Jequitinhonha. Eles são responsáveis pelo relatório final que 

apontará danos ambientais provocados pela hidrelétrica, inaugurada em 2006.  

O engenheiro civil, Carlos André Mendes, doutor em planejamento de recursos hídricos e 

professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro do Instituto e da equipe que 

visitou o Vale do Jequitinhonha. Segundo ele, foram coletadas informações sobre os impactos 

ambientais provocados pela represa, através de entrevistas com prefeitos, secretários de meio 

ambiente, ribeirinhos e população em geral. (...) 

As denúncias estão relacionadas principalmente às graves alterações da qualidade da água do 

rio Jequitinhonha e também à destruição das praias fluviais que antes atraíam turistas para as 

cidades localizadas abaixo da represa. 

 (...) A entrada de espécies de peixes que não são naturais da região, como a piranha e o 

cachara, oriundos da Bacia Amazônica, através dos peixamentos realizados pela Cemig é citada 

na denúncia. Segundo ambientalistas, estas duas espécies predadoras foram responsáveis pelo 

desaparecimento de outras, como os piaus, piaparas e lambaris, que eram naturais do rio 

Jequitinhonha. 
 

(Fonte:http://www.gazetadearacuai.com.br/noticia/4193/promotores_denunciam_a_cemig_por_danos_ambientais_provo
cados_pela_irape/ - Acesso em 07/12/2016) 

 

De acordo com a reportagem, o desaparecimento de piaus, piaparas e lambaris nos rios 

afetado pela construção da hidrelétrica de Irapé está diretamente associado à 

a) destruição das praias fluviais causada pelas graves alterações da qualidade da água do rio. 

b) modificação do ecossistema gerada pelos impactos ambientais provocados pela ampliação 

da represa. 

c) alteração na cadeia alimentar provocada pela introdução de espécies estranhas ao rio 

Jequitinhonha. 

d) redução no nível de oxigênio dissolvido na água do rio em decorrência do aumento 

populacional de peixes. 
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6ª QUESTÃO 

Leia este trecho da reportagem de 2016 sobre uma pesquisa em ecologia desenvolvida na 

Universidade Federal de Juiz de Fora: 
 

O Brasil orgulha-se de ter usinas hidrelétricas como principal matriz energética por serem fontes 

limpas, de baixo impacto ao meio ambiente. Mas esse traço nacional está sendo questionado. 

Hidrelétricas instaladas ou previstas para serem construídas na Amazônia podem ser tão ou 

mais poluentes que usinas termelétricas. Dezoito novos reservatórios poderão emitir, em cem 

anos, até 21 milhões toneladas de metano e 310 milhões de dióxido de carbono – dois dos 

principais gases de efeito estufa, responsável pelo aquecimento do planeta. 
 

(Fonte: http://www.ufjf.br/noticias/2016/01/28/hidreletricas-na-amazonia-podem-emitir-mais-gases-de-efeito-estufa-que-

usinas-a-carvao-oleo-e-gas/  Acesso em 10/11/2016) 

Sobre o efeito estufa, pode-se afirmar que  

a) a queima de combustíveis fósseis não contribui para o aumento do efeito estufa. 

b) o dióxido de carbono contribui para esse fenômeno, indispensável à vida existente no 

planeta.  

c) o dióxido de carbono e o metano são gases produzidos exclusivamente pela interferência 

humana sobre o ambiente. 

d) o resultado das emissões de dióxido de carbono pelas usinas hidrelétricas vem sendo 

contrabalançado pelo ciclo natural do carbono. 

 

7ª QUESTÃO 
 

Um professor do 5º ano do Ensino Fundamental propôs aos seus alunos a seguinte atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para explicar o processo ilustrado acima, o professor dirá aos seus alunos que, inserindo um 

prego de zinco e uma plaquinha de cobre na batata, ela poderá funcionar como uma bateria no 

circuito montado, convertendo energia   

a) mecânica em elétrica. 

b) elétrica em química. 

c) química em elétrica. 

d) elétrica em mecânica. 

 

Batata frita, batata assada...batata elétrica! 

 Você sabia que é possível fazer uma pequena lâmpada acender usando uma batata? Para 

montar uma pilha de batata, basta seguir o esquema abaixo: 

  Fonte: http://www.mstworkbooks.co.za/technology/gr8/gr8.technology-19.html  Acesso em 14/11/2016 

http://www.mstworkbooks.co.za/technology/gr8/gr8.technology-19.html
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8ª QUESTÃO   
 

De acordo com a visão clássica de ciência, “a origem do conhecimento científico estaria nos 

objetos, mediante os quais o sujeito contemplativamente neutro, de modo conveniente e usando 

um método, descobriria as leis que governam o fenômeno a ser conhecido.” 

 (Trecho extraído do livro “Ensino de Ciências: fundamentos e métodos”, de Delizoicov, Angotti e Pernambuco, ed. 

Cortês, São Paulo, 2007, p. 178) 
 

Assinale a alternativa que expressa uma proposta de trabalho que se oponha a essa visão 

lógico-positivista clássica e compreenda o conhecimento científico como um produto histórico, 

cultural e social. 

a) Para valorizar a supremacia do método científico, o professor propõe a construção de uma 

balança onde são pendurados dois balões, um cheio e outro vazio, para testar a hipótese 

de que o ar tenha massa.  

b) A turma observa que um pé de feijão mantido no escuro não consegue se desenvolver. 

Esta ação garante um bom resultado de aprendizagem, já que a evidência empírica tem 

poder determinante sobre a descoberta do conhecimento. 

c) Os alunos utilizam balões atritados contra seus cabelos para atrair pedacinhos de papel e, 

assim, entender algo que já é conhecido: a eletricidade estática. 

d) Os alunos montam um circuito elétrico utilizando uma batata como fonte de energia para 

descobrir um resultado científico inédito: uma batata pode fazer uma lâmpada acender.  

 

9ª QUESTÃO 
 

 

A diversidade do povo brasileiro é fruto do processo histórico de 

formação de nossa sociedade. A charge ao lado provoca uma reflexão 

e permite uma crítica a um ensino de História que privilegie atores e 

grupos hegemônicos em detrimento de outros.  
 

 

 

Neste sentido, a educação para as relações étnico-raciais nos 

anos iniciais do ensino fundamental mostra-se extremamente 

importante, pois 

a) viabiliza a percepção de que indígenas, brancos e negros atuaram igualmente no processo 

de formação do povo brasileiro. 

b) valoriza as religiões de matriz africana, historicamente discriminadas, contribuindo para 

sua propagação na sociedade brasileira atual. 

c) estimula a produção de materiais didáticos com foco na cultura afro-brasileira, e a 

substituição daqueles que não apresentem essa temática.   

d) possibilita o resgate da luta dos negros e dos povos indígenas, bem como suas 

contribuições para a formação da sociedade nacional. 
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10ª QUESTÃO 
 

A diversidade característica da população brasileira manifesta-se também pela grande 

desigualdade social existente no país. De acordo com o Mapa da Desigualdade, organizado em 

2015 pela associação civil “Casa Fluminense”, o contraste entre os municípios do Rio de Janeiro é 

enorme, considerando-se indicadores como mercado de trabalho, renda, saúde e educação, entre 

outros. 
 

“Niterói é líder nas estatísticas referentes à renda individual per capita e esgotamento 

sanitário, com quase R$ 2,8 mil de renda e 92,8% do esgoto tratado. No último lugar nas 

estatísticas, está o município de Maricá, com apenas 12,8% do esgoto tratado. Já Nova 

Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, são as cidades com maior índice de 

homicídios e menor renda individual per capita. A capital, Rio de Janeiro, apresenta 80,9% 

das casas com rede de esgoto, índices de homicídio na faixa dos 19 por 100 mil habitantes 

e pouco mais de R$ 2 mil de renda individual.” 

(Fonte:  www.g1.globo.com.  Acesso em 15/11/2016)  

A porcentagem que corresponde ao índice de homicídios na capital é 

a) 0,019%. 

b) 1,9%. 

c) 0,00019%. 

d) 19,1%. 

 

11ª QUESTÃO 
 

As dificuldades com relação à mobilidade urbana constituem um dos principais problemas da 

cidade do Rio de Janeiro. Para pessoas com algum tipo de deficiência, a questão tende a ser 

ainda mais complexa. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (lei nº 13.146 de 6 

de julho de 2015) assegura o direito à mobilidade. Veja a seguir o trecho de uma notícia sobre 

obras de acessibilidade realizadas na cidade em virtude dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos: 
 

 “A prefeitura informa que, graças ao programa Bairro Maravilha, para a Olimpíada foram 

criadas novas calçadas com piso tátil em 59 bairros cariocas, sendo 20% das ruas em 

localidades da Zona Norte, 10% na Zona Oeste e o restante na Zona Sul e nos entornos dos 

equipamentos esportivos, como nas ruas do Engenho de Dentro, na Zona Norte, nas 

imediações do estádio Engenhão.” 

(Fonte: www.g1.globo.com.  Acesso em 15/11/2016) 
 

Segundo o texto, a zona da cidade do Rio de Janeiro que não foi citada como tendo sido 

contemplada com a construção de calçadas com piso tátil foi a 

a) Leste. 

b) Baixada. 

c) Central. 

d) Metropolitana. 

 

 

http://www.g1.globo.com/
http://www.g1.globo.com/
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12ª QUESTÃO 
 

Assim como a população, a geografia do Rio de Janeiro é, também, bastante diversa. Praias, 

rios, lagoas, montanhas, florestas, enfim, os mais variados elementos compõem a paisagem do 

Rio.  

 

(Fonte: Gente do Rio, Rio da gente. 4º/5º volume único, Rio de janeiro: Editora do Brasil, 2014) 

O mapa apresenta 

a) a vegetação do estado do Rio de Janeiro. 

b) o relevo do município do Rio de Janeiro. 

c) a vegetação do município do Rio de Janeiro. 

d) o relevo do estado do Rio de Janeiro. 

 

13ª QUESTÃO 
 

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos realizados na cidade do Rio de Janeiro, neste ano de 

2016, proporcionaram ao público uma festa marcada pela diversidade cultural e também por 

histórias de superação.  

O marroquino El Amin Chentouf é um dos muitos exemplos de superação, tendo alcançado a 

medalha de ouro na maratona T12 (para deficientes visuais) masculina após concluir a prova em 2 

horas 32 minutos e 17 segundos; 0,9 minutos antes do espanhol Alberto Suarez.   
 

(Fonte: www.rio2016.br – Acesso em 20/11/ 2016 ) 
 

O segundo colocado concluiu a mesma prova em 

a) 2 horas, 32 minutos e 54 segundos. 

b) 2 horas, 33 minutos e 11 segundos. 

c) 2 horas, 32 minutos e 26 segundos. 

d) 2 horas, 31 minutos e 23 segundos. 



 

8 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 

14ª QUESTÃO 
 

 “O fenômeno da mobilidade populacional vem apresentando transformações significativas no seu 

comportamento desde as últimas décadas do século XX, não só no Brasil como também em outras 

partes do mundo”  

(Fonte: www.ibge.gov.br).   
 

O gráfico a seguir mostra como esse fenômeno tem acontecido no Brasil nas últimas décadas: 

 

 

(Fonte: http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-situacao-de-domicilio.html - Acesso 

em 07/12/2016) 

De acordo com as informações apresentadas no gráfico acima, é possível concluir que 

a) ao longo desses 30 anos, a população urbana aumentou tanto quanto a população rural. 

b) ao longo do período representado pelo gráfico, a população urbana diminuiu, enquanto a 

população rural aumentou. 

c) no ano de 1991, ¾ da população brasileira vivia em áreas rurais e ¼ vivia em áreas 

urbanas do país. 

d) em 2010, a população residente na área urbana do território brasileiro ultrapassava ¾ do 

total de habitantes do nosso país. 
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15ª QUESTÃO 

 

Eduardo Kobra é um expoente da neovanguarda brasileira. Em seus trabalhos, destacam-se 

a riqueza de traço, luz e sombra. O mural “Etnias”, produzido por ele na região portuária do Rio de 

Janeiro, tem sido uma das atrações mais procuradas por moradores e visitantes da cidade nos 

últimos meses. A arte reproduz figuras indígenas representativas dos cinco continentes. O 

resultado é uma mistura de formas geométricas e cores que permite ao público interagir com a 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

(Fonte: www.gazetaesportiva.com. Acesso em 10/11/2016) 
 

É possível dizer que o mural “Etnias” apresenta uma perspectiva multicultural na medida em 

que 

a) apresenta cidadãos de todas as nações do mundo. 

b) remete à diversidade cultural das tribos indígenas brasileiras. 

c) reconhece a pluralidade sociocultural característica dos povos indígenas. 

d) valoriza as diferenças culturais por enaltecer as características físicas das figuras 

representadas. 

 

16ª QUESTÃO 
 

Losangos, triângulos, retângulos estão entre as figuras geométricas que compõem os 

trabalhos de Eduardo Kobra.  
 

São características comuns a todos os losangos terem 

a) 4 ângulos agudos e 2 pares de lados paralelos. 

b) 4 ângulos retos e 2 pares de lados com medidas iguais. 

c) ângulos opostos de mesma medida e apenas 1 par de lados paralelos. 

d) ângulos opostos de mesma medida e 4 lados com medidas iguais. 
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17ª QUESTÃO 

Observe algumas imagens da região portuária do Rio em diferentes épocas: 

                                      1608           1710 

 

 

 

 

 

 

                                      1817                    2016 

 

 

 

 

 

                                                                                              

(Fonte: www.portalgeo.rio.rj.gov.br – Acesso em 7/12/2016) 

 

Sobre as mudanças na paisagem desta região da cidade ao longo do tempo, NÃO É 

CORRETO afirmar que 

a) em princípios do século XVII, predominavam os elementos naturais na paisagem da região. 

b) ao longo dos séculos, a ação do homem modificou completamente os elementos da 

paisagem da região. 

c) atualmente, a paisagem da região portuária é caracterizada pela coexistência de 

construções antigas e modernas. 

d) entre os séculos XVIII e XIX, o porto do Rio desenvolveu-se, tendo sua paisagem  

modificada, em virtude da mineração e do comércio de mercadorias e de escravos. 

 

18ª QUESTÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

prevê o atendimento educacional especializado. Desde então, muitas ações têm sido tomadas no 

sentido de promover uma efetiva prática educativa para todos.  

Nesse sentido, a legislação atual prevê 

a) a dispensa das atividades esportivas, jogos, e aulas de campo, para não haver prejuízo na 

avaliação escolar, sobretudo em Educação Física, que é componente curricular obrigatório.  

b) o atendimento aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, como complementação, suplementação e substituição 

à participação nas turmas regulares. 

c) a adaptação curricular e a avaliação diferenciada para alunos com necessidades 

específicas, garantindo sua aprovação automática, na medida em que a previsão de um 

currículo diferenciado não permite verificar a aprendizagem. 

d) o direito para surdos ao ensino bilíngue em LIBRAS como primeira língua e na modalidade 

escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues, e em 

escolas inclusivas.  

http://www.portalgeo.rio.rj.gov.br/


 

11 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 

19ª QUESTÃO  
 

O Artigo 22 do decreto-lei 5.296/2004, que regulamenta as leis 10.048, de 8 de novembro de 

2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece que 
 

“A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor 

de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
 

Com a intenção de atender a essa demanda e oferecer maior conforto às pessoas com 

necessidades específicas, muitos banheiros foram adaptados, ampliando o espaço de circulação. 

A figura a seguir representa a vista superior de um banheiro, após reforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagem: Christiane Moraes) 
 

Considerando que o piso foi totalmente revestido com azulejos quadrados e que o perímetro 

de cada azulejo é igual a 1m, a área e o perímetro desse banheiro correspondem a, 

respectivamente, 

a) 30 000 m² e 8 m. 

b) 3 m² e 8 cm. 

c) 30 000 cm² e 800 cm.   

d) 300 cm² e 800 m. 

 

20ª QUESTÃO  (ANULADA) 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

prevê o atendimento educacional especializado. Desde então, muitas ações têm sido tomadas no 

sentido de promover uma efetiva prática educativa para todos.  

Nesse sentido, a legislação atual prevê 

a) a dispensa das atividades esportivas, jogos, e aulas de campo, para não haver prejuízo na 

avaliação escolar, sobretudo em Educação Física, que é componente curricular obrigatório.  

b) o atendimento aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento nas 

Salas de Recursos Multifuncionais, como complementação, suplementação e substituição 

à participação nas turmas regulares. 

c) a adaptação curricular e a avaliação diferenciada para alunos com necessidades 

específicas, garantindo sua aprovação automática, na medida em que a previsão de um 

currículo diferenciado não permite verificar a aprendizagem. 

d) o direito para surdos ao ensino bilíngue em LIBRAS como primeira língua e na modalidade 

escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues, e em 

escolas inclusivas.  
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21ª QUESTÃO 
 

 “ Eu não sou difícil de ler, 

Faça sua parte, 

Eu sou daqui, eu não sou de Marte, 

Vem, cara, me repara 

Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim 

Só não se perca ao entrar 

No meu infinito particular” 

(Infinito Particular - Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown) 

 

As articulações entre os conceitos de igualdade e de diferença têm sido grandes desafios 

para a promoção de uma proposta educacional inclusiva, preocupada com a participação de 

TODA a comunidade escolar. 
 

Assinale a alternativa que melhor corresponda a um projeto educacional comprometido com a 

valorização da diversidade cultural e com a eliminação de barreiras à aprendizagem e à 

participação de todos. 

a) A escola é um espaço social de cruzamento de culturas, saberes, tensões, conflitos. A 

perspectiva intercultural de educação é aquela que educa para o reconhecimento do outro, 

para o diálogo e para negociação cultural. Portanto, a articulação entre igualdade e 

diferença pressupõe o entendimento da diferença como potencial pedagógico.  

b)  Os versos “não sou difícil de ler, faça sua parte” podem ilustrar como alunos e professores 

pertencem a universos diferentes. Entretanto, pela educação escolar, os alunos são 

conduzidos pelos professores ao padrão de igualdade de aprendizagens e de 

oportunidades, o que os torna sujeitos capazes de compreender diversas manifestações 

culturais. 

c) As identidades culturais e sociais são estáveis. Elas se constroem naturalmente durante o 

processo de amadurecimento intelectual dos sujeitos. Portanto, um projeto intercultural de 

educação pode ser uma estratégia para o exercício da tolerância às diferenças na escola 

e, consequentemente, na sociedade. Dessa forma, a proposta educacional cumpre sua 

tarefa de inclusão. 

d) A proposta curricular intercultural articula conceitos de igualdade e de diferenças a partir 

de propostas pedagógicas padronizadas como garantia de igualdade para todos e 

atividades culturais diversificadas, com a participação de toda comunidade, para 

valorização das diferenças. De fato, esse modo de organizar o currículo inclui as 

manifestações culturais do entorno da escola. 
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22ª QUESTÃO 
 

A Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as alternativas estão corretas, 

EXCETO: 

a) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar 

da definição das propostas educacionais.  

b) Cabe ao Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

por meio da ação dos seus membros, que devem possuir escolaridade em nível superior.  

c) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor.  

d) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

 

23ª QUESTÃO 
 

 “Portanto, a alfabetização é um processo de natureza não só psicológica e psicolinguística, 

como também de natureza sociolinguística”  

(Soares, 2005) 
 

 “A ação comunicativa tem, segundo Habermas, como suporte a linguagem, a qual confere 

sentido ao existente, tornando possível ao homem conhecer a realidade e também agir 

sobre ela, modificando-a”.  

(Oliveira, Canen, Franco, 2000) 

 

Com base nos trechos apresentados, pode-se afirmar sobre o trabalho com a leitura e a 

escrita nos anos iniciais que   

a) o letramento é um método de alfabetização global, ou seja, o ponto de partida para 

alfabetização é o texto, e a partir dele, a palavra. A escolha dos textos depende do 

interesse da turma e deve ter proximidade com as realidades da comunidade escolar.  

b) o convívio com a língua escrita não influencia o uso da língua oral, porque não interfere no 

vocabulário. Ler é um conjunto de habilidades cognitivas específicas, comportamentos e 

conhecimentos em processo contínuo de aprendizagens. 

c) o letramento é um conjunto de ações e de práticas, naturalmente construídas, que 

envolvem a leitura e a escrita como forma de questionar valores, tradições e mecanismos 

de distribuição de poder, nos diversos contextos escolares.  

d) a leitura e a escrita são habilidades linguísticas e psicológicas cujos processos se 

constituem de forma distinta. Ou seja, é possível que os estágios de desenvolvimento da 

leitura e da escrita sejam evidenciados em níveis diferentes de proficiência.  
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Leia o texto a seguir e responda às questões 24 e 25 

 

O Tempo  

                               Mario Quintana 

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.  

Quando se vê, já são seis horas!  

Quando se vê, já é sexta-feira!  

Quando se vê, já é natal...  

Quando se vê, já terminou o ano...  

Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.  

Quando se vê passaram 50 anos!  

Agora é tarde demais para ser reprovado...  

Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.  

 

24ª QUESTÃO 
 

A anáfora, figura de linguagem que se constitui pela repetição de termos no início dos versos 

de um poema, imprime ao texto de Mario Quintana 

a) a ênfase na ideia de que o tempo passa rápido, sem que o eu lírico tome consciência 

disso. 

b) a reiteração da ideia de que o Natal está bem próximo e que o eu lírico nem notou que 

mais um ano já está terminando. 

c) o amadurecimento da relação do eu lírico com o tempo e com as tarefas cotidianas, com a 

proximidade dos 50 anos 

d) a necessidade de o eu lírico levar a vida com mais calma, aproveitando cada momento, já 

que o tempo passa muito depressa. 

 

25ª QUESTÃO 
 

As conjunções estabelecem relações sintáticas e semânticas entre as orações.  
 

A conjunção presente no último verso traz a noção de 

a) condição. 

b) consequência. 

c) causa. 

d) tempo. 
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PROVA ESCRITA DE 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
 

Antes de Virar Gigante  

                                Marina Colasanti 

No tempo d'eu menina 

os corredores eram longos 

as mesas altas 

as camas enormes. 

A colher não cabia 

na minha boca 

e a tigela de sopa 

era sempre mais funda 

do que a fome. 

No tempo d'eu menina 

só gigantes moravam 

lá em casa. 

Menos meu irmão e eu 

que éramos gente grande 

vinda de Lilliput 
 

O texto de Marina Colasanti é um poema que dialoga com outro gênero discursivo. 

Aponte duas características dos poemas e uma característica desse outro gênero que se 

pode perceber em “Antes de virar gigante”.   
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2ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
 

Observe os mapas a seguir, que trazem indicadores de desenvolvimento relativos a 

municípios do Rio de Janeiro: 
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(Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-02/estudo-revela-abismo-social-entre-cidades-do-estado.html. 

Adaptado.  Acesso em 14/11/2016) 
 

 

A partir dos dados dos três mapas, elabore uma atividade para o 5º ano do Ensino 

Fundamental que articule duas áreas do conhecimento – Matemática e Geografia –, relacionando 

os indicadores de renda, saneamento e educação. Indique, na sua resposta, os conteúdos a 

serem trabalhados em cada área.  
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3ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem que o ensino e a aprendizagem da 

Matemática devem ter como foco a resolução de problemas: 
 

“A resolução de problemas é um caminho para o ensino de Matemática que vem sendo 

discutido ao longo dos últimos anos. [...] Todavia, tradicionalmente, os problemas não têm 

desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são 

utilizados apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente 

pelos alunos”. 
 

Neste sentido, Smole e Diniz (2001, p. 89) consideram que a resolução de problemas deve 

ser abordada numa perspectiva metodológica, o que significa que: 
 

“A resolução de problemas corresponde a um modo de organizar o ensino o qual envolve 

mais que aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é ensinar 

e, consequentemente, do que significa aprender. Daí a escolha do termo “perspectiva”, cujo 

significado “uma certa forma de ver” ou “um certo ponto de vista” corresponde a ampliar a 

conceituação de Resolução de Problemas como simples metodologia ou conjunto de 

orientações didáticas “. 

 

Com base na leitura dos trechos destacados acima, cite dois princípios do trabalho com a 

resolução de problemas como uma perspectiva metodológica para o ensino da Matemática. 
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4ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

  

INSTITUTOS ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA PESQUISA DE VACINA CONTRA ZIKA 

Sanofi Pasteur, Fiocruz e laboratório dos EUA unirão experiências para combater a doença 

Por Gabriel Oliveira 

RIO - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Sanofi Pasteur — divisão da farmacêutica 

francesa voltada para o desenvolvimento de vacinas — e o Walter Reed Army Institute of 

Research (Wrair), laboratório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, anunciaram, 

na última sexta-feira, um acordo para o desenvolvimento de uma vacina contra zika, que 

teve mais de 160 mil casos registrados no Brasil este ano. Em 2015, a Sanofi Pasteur 

desenvolveu a primeira vacina contra a dengue, que começou a ser comercializada no Brasil 

este ano, após aprovação da Anvisa. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/institutos-assinam-acordo-de-cooperacao-para-pesquisa-de-vacina-contra-zika-

20384567 - 30/10/2016 - Acesso em 11/11/2016 

 
 

 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 200) apresentam como sugestão uma dinâmica 

de atuação docente em sala de aula caracterizada por três momentos pedagógicos: 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 
 

Elabore uma proposta de trabalho a partir do tema da reportagem, identificando, no seu texto, 

os três momentos pedagógicos apontados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), e a 

série/ano dos alunos. 
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